Notulen vergadering BOL van dinsdag 12 april 2016
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ruud Kamp, Thijs Jansen (Axion Continu), Annabel
Folkerts (Axion Continu) Marijke Ahlrichs-Van der Veen, Berber Schrijver, Martin van Lijf, Lou Gast, John
Buitink, Maarten Meuldijk, Willem Stokkers, Maarten Brinkman (notulist)
Afmelding: Ties Bressers
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van
vanavond Thijs Jansen en Annabel Folkerts van Axion Continu.
AxionContinu in Lunetten
Kennismaking met projectleider Thuiszorg Thijs Jansen en wijkverpleegkundige Annabel Folkerts van
AxionContinu. Zij vertellen hoe de nieuwe wijkverpleging in elkaar zit. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft,
wat Utrecht betreft, AxionContinu gekozen als voorkeursaanbieder van wijkverpleging in Lunetten en Leidsche
Rijn, met een contract voor drie jaar met een wijkbudget. Het gaat om een pilot hoe de wijkverpleging
georganiseerd zou moeten worden. Vanaf 1 januari 2016 is AxionContinu dé partij, tussen huisartsen en het
buurtteam. Huishoudelijke hulp hoort er niet bij, het gaat om de verpleging, voor alle leeftijden. Het
wijkverpleegkundig team moet uiteindelijk uit vijftien mensen bestaan. Het team zal zijn intrek nemen in het
wijkgezondheidscentrum.
Vervolgens worden er enkele vragen gesteld. Hoe wordt het budget vastgesteld? Antwoord: er wordt gekeken
naar het vorige jaar; dat is het uitgangspunt. Wie indiceert? Antwoord: de indicatie komt van de
wijkverpleegkundige zelf. Via het Buurtteam is er contact met de WMO.
Is een second opinion mogelijk? Antwoord: ja, je kunt altijd een second opinion aanvragen.
Wat is het verschil tussen deze pilot en de situatie in de rest van Nederland? Antwoord: in het geval van de
pilot krijg je een bepaald budget waar je het mee moet doen; overschrijdingen zijn niet mogelijk.
Martin merkt op dat het goed zou zijn als er een paar bedden in de wijk zouden zijn voor mensen die uit het
ziekenhuis ontslagen zijn, maar die eigenlijk nog niet naar huis kunnen.
Hoe komt AxionContinu aan zijn cliënten? Antwoord: vooral door verwijzing door de huisarts of het ziekenhuis.
Als er vragen zijn kunnen die het beste via Lunetten Wil Wel lopen.
Voor vragen over thuiszorg kan men zich wenden tot zijn/haar verzekeraar.
Mededelingen
. Op 17 april is van 11.00 tot 13.00 uur de natuurtuin open.
. Op 20 april is er een ‘ontzorgmiddag’ met high tea voor mantelzorgers in de Musketon, georganiseerd door
Lunetten Wil Wel
. Uitnodiging voor de viering van 25 jaar Jolie
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid
. Het Ontwerp Tracé Besluit wordt op 10 mei gepresenteerd.. John praat ons bij over de ontwikkelingen rond
de A27. Het gaat om een landelijk besluit; gemeente en provincie zijn geen partij. Het lijkt alsof alles al is
geregeld, maar, beklemtoont John, dat is niet zo.
Er is geprobeerd aan de ‘voorkant’ van het hele proces (de periode tot 10 mei 2016) draagvlak te creëren: veel
overleg met allerlei gesprekspartners, onder wie bewonersgroepen zoals Laat Lunetten Niet Stikken. LLNS heeft
daarbij veel informatie boven tafel gekregen.
Wat heeft dit hele proces opgeleverd? In plaats van een stuk van De Koppel af, komt er een stukje park bij;
Knooppunt Lunetten wordt niet verdubbeld, er komen extra maatregelen tegen geluidsoverlast. LLNS werd
gezien als serieuze gesprekspartner.
Onder het OTB zit de Milieu Effect Rapportage (MER). Het OTB moet aan de MER voldoen. Vanaf 10 mei gaat
LLNS het hele proces na. Iedereen kan een zienswijze indienen op het OTB. Daar zitten mogelijkheden. LLNS
weet waar de zwakke plekken zitten. Een zwakke plek is bijvoorbeeld het folie in de bak bij Amelisweerd. Een
andere zwakke plek is de compensatie. Er moeten oude bomen worden gekapt, maar er is nog geen locatie
gevonden waar die kap kan worden gecompenseerd. Ook dreigt de Waterlinieweg, als bypass tijdens de
werkzaamheden aan de A 27 , een probleem voor Lunetten te worden.
Na het indienen van de zienswijze is het wachten op het antwoord op de zienswijze. Daarnaast blijft LLNS
gesprekspartner van Rijkswaterstaat en lobbyt LLNS in de Tweede Kamer.

. Op 14 april is er een extra inloopavond over de start van de werkzaamheden herinrichting 't Goylaan. Van
17.00 tot 19.00 uur in het wijkbureau. Berber meldt dat de gemeente heeft laten weten dat als het nodig is de
busbaan weer open gaat.
. Lou: de onveilige situatie op het fietspad Texel-De Wadden is tijdens een schouw nu ook tot de gemeente
doorgedrongen.
Aandachtsgebied Veiligheid
Geen nieuws
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte
Berber meldt dat er onrust in het buurtje Simplonbaan/Lofoten over het beleid van Mitros. Rondom het
binnenterrein zijn de vrije sector huurwoningen de afgelopen vijftien jaar steeds verkocht. Verschillende
huiseigenaren is bij de koop ook verteld dat alle woningen verkocht zouden gaan worden. Per toeval is men er
achter gekomen dat Mitros het beleid heeft gewijzigd. De eengezinswoningen worden niet meer verkocht,
maar verhuurd. Niet langer in de vrije sector, maar als sociale huurwoningen voor grote gezinnen. Eén woning
wordt een opvanghuis voor alleenstaande minderjarige asielzoekers met een verblijfsstatus.
De omwonenden zijn verontwaardigd dat Mitros hen niet heeft geïnformeerd. Niet over de komst van het
opvanghuis (tussen twee koopwoningen) en ook niet over het gewijzigde beleid. Met vraagt zicht af wat het
betekent voor de sociale cohesie in het buurtje. En voor de rest van Lunetten, als dit beleid voor de hele wijk
geldt. Met wil graag geïnformeerd worden door Mitros en in gesprek komen, dat is vooralsnog niet gelukt.
Hein: we wachten het gesprek af. Daarna kan het BOL eventueel reageren.
Aandachtsgebied Groen
. Zie mededeling over openstelling natuurtuin.
Rondvraag
. Maarten Meuldijk zag dat een tankwagen de ‘volstrekt dode groengevels’ aan de Simplonbaan stond te
besproeien. Portaal reageert niet op meldingen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

